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POWIAT PRUSZKOWSKI

Bez serca kradł puszki z serduszkiem

Martwy mężczyzna przeleżał kilka dni w rowie

Pijana uciekinierka

Poinformowała o wypadku i zniknęła. Kim jest?

Więcej przestępstw i ofi ar wypadków

 Podczas fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 30-latek ukradł ze 
sklepów  spożywczych cztery puszki, w których klienci złożyli swoje datki. 
Delikwent niedługo cieszył się łupem. Policjanci schwytali go tuż po fi nale 
WOŚP. Informację o tym, że doszło do kradzieży pieniędzy zbieranych na 
rzecz ratowania noworodków, funkcjonariusze otrzymali od pracownika 
jednego ze sklepów, w których znajdowały się puszki. W trakcie rozpozna-
wania sprawy kryminalni ustalili, że do podobnych kradzieży doszło jeszcze 
w innych pruszkowskich sklepach. W sumie w poprzedni weekend zostały 
skradzione cztery puszki, stojące przy kasach. Mężczyzna zabierał je, a na-
stępnie opróżniał z pieniędzy. Puszki wyrzucał w okolicy śmietników. 
 Jego wyczyny nie umknęły obiektywom kamer sklepowych. Dzięki temu 
policjanci szybko ustalili, kim był złodziej. Zatrzymali 30-latka w jednym z sa-
lonów gry na terenie Pruszkowa. Mężczyzna usłyszał zarzut dokonania kra-
dzieży z włamaniem i się do niego przyznał. Pruszkowska prokuratura zde-
cydowała się objąć go dozorem policyjnym. Za przestępstwo, którego się 
dopuścił, podejrzanemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 

 W niedzielę po południu w rowie melioracyjnym wśród pól w Izdebnie 
Kościelnym znaleziono zwłoki 48-latka. Z policyjnych ustaleń wynika, że naj-
prawdopodobniej doszło do nieszczęśliwego wypadku. Podczas powrotu 
do domu mężczyzna, który był niepełnosprawny, przewrócił się i nie mógł 
samodzielnie podnieść. W rezultacie doszło do wychłodzenia organizmu i 
zgonu. Policja informuje, że ciało leżało w rowie przez kilka dni, mimo to nikt 
nie zgłosił zaginięcia mężczyzny.  
 Zmarłego człowieka znaleziono także kilka dni wcześniej w przenośnej 
toalecie przy ul. Miry Ziemińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie. Prawdopo-
dobnie bezdomny mężczyzna zamknął się wewnątrz szaletu i zmarł z wy-
chłodzenia organizmu. 

 W poprzedni weekend policjanci ścigali kobietę, która na ul. Królewskiej 
w Milanówku nie zatrzymała się do kontroli. Było około północy z soboty na 
niedzielę, kiedy kierująca toyotą celicą na widok mundurowego dającego 
jej znak do zatrzymania się, mocniej depnęła pedał gazu. Patrol ruszył w po-
ścig. Jego fi nał nastąpił na terenie Stawów Walczewskiego w Grodzisku Ma-
zowieckim. Jak szybko wyszło na jaw, kobieta była nietrzeźwa i nie posiadała 
prawa jazdy. Za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i ucieczkę odpo-
wie teraz przed sądem. 

 Grodziscy kryminalni wciąż poszukują świadków wypadku na drodze 
krajowej nr 8 w Żabiej Woli, w którym zginął na miejscu 59-letni mężczyzna. 
Do zdarzenia doszło 14 października około godz. 22 w okolicy przejścia dla 
pieszych. Szczególnie policjanci poszukują kobiety, którą zarejestrowały ka-
mery monitoringu na dwóch stacjach warszawskiego metra. Osłonięta kap-
turem dwukrotnie telefonowała ze stacji, o godz. 19.40 z Wierzbna i o 20 z 
Racławickiej, aby zawiadomić o wypadku z udziałem 59-latka. Funkcjona-
riusze podejrzewają, że albo była uczestnikiem zdarzenia, albo może mieć 
istotne informacje na jego temat. 

 3355 – tyle przestępstw odnotowała w minionym roku Komenda Powia-
towa Policji w Pruszkowie. To o 182 zdarzenia więcej niż w poprzednich dwu-
nastu miesiącach. Nieco mniej wydarzeń zaistniało w najbardziej dolegliwych 
dla mieszkańców kategoriach: bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kra-
dzieże, kradzieże samochodu, kradzieże z włamaniem, rozboje, wymuszenia 
i kradzieże rozbójnicze. Tych było 1124, podczas gdy w 2016 – 1180. W minio-
nym roku pruszkowscy funkcjonariusze podjęli 26 820 interwencji. 
 Trochę gorzej było także, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach. W 
2017 roku doszło do 63 wypadków, w których 10 osób straciło życie, a 71 
zostało rannych. W poprzednim roku wypadków było 67, zginęło w nich 5 
osób, a 73 zostały ranne. Najczęstszymi przyczynami wypadków były: nad-
mierna prędkość, wymuszanie pierwszeństwa, nieprawidłowe omijanie, wy-
mijanie i cofanie oraz wykroczenia wobec pieszych. 

Odpowiedzą za porwania sprzed lat
RASZYN/NADARZYN Członkowie „gangu obcinaczy palców”, który jest podejrzewany o 

około 30 uprowadzeń dla okupu i 5 zabójstw, kilka dni temu usłyszeli kolejne zarzuty

 Zatrzymanemu w poprzedni 
wtorek 44-letniemu Albertowi P., 
ps. Abel, a także jedenastu innym 
osobom doprowadzonym z aresz-
tów śledczych lub zakładów kar-
nych, Prokuratura Okręgowa w 
Płocku przedstawiła zarzuty doty-

czące trzech uprowadzeń. W 2002 
roku z domu w Kajetanach w gmi-
nie Nadarzyn została porwana ko-
bieta, która była przetrzymywa-
na przez półtora miesiąca, do mo-
mentu wpłacenia okupu, w na-
stępstwie czego wróciła do domu. 
W 2003 roku metodą „na poli-
cjanta” w Raszynie uprowadzono 
mężczyznę. Sprawcy przetrzymy-
wali go dobę, podczas której zo-
stał bestialsko pobity, a później nie-
przytomny porzucony na obrzeżach 
Warszawy. – W tym przypadku w 
związku z torturowaniem pokrzyw-
dzonego doszło u niego do trwałego, 
poważnego inwalidztwa – informuje 
kom. Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Do 
kolejnego porwania doszło w restau-
racji na Mokotowie w 2002 roku. 
Wówczas uprowadzono mężczyznę, 
który po kilku dniach, po wpłaceniu 
okupu, został uwolniony.

Byli skrajnie brutalni

 Śledztwo prowadzone przez 
płocką prokuraturę dotyczy prze-
stępstw dokonanych w latach 
2002-2005 przez grupę o charak-
terze zbrojnym, powiązaną z tzw. 
gangiem mokotowskim. Wówczas 
to na terenie Warszawy i okolic do-
szło do szeregu uprowadzeń osób 
dla okupu. W większości zdarzeń 
działania sprawców charakteryzo-
wała skrajna brutalność. Docho-
dziło nawet do zabójstw.

 Po wielu miesiącach pracy funk-
cjonariusze z CBŚP rozbili grupę. 
Według policjantów podział zadań w 
gangu zajmującym się porwaniami 
był ściśle zhierarchizowany. Uprowa-
dzeń dokonywali najbardziej zaufa-
ni członkowie grupy, rejon w którym 
miało nastąpić porwanie był zabezpie-
czany przez inną „ekipę”, a po upro-
wadzeniu ofiarę przewożono do wy-
najętych „dziupli”, gdzie trzymano 
ją w fatalnych warunkach do cza-
su zakończenia negocjacji. Zdarzało 
się, że sprawcy obcinali uprowadzo-
nym palce, które następnie podrzu-
cali członkom rodziny. Takie postę-
powanie i tortury stosowane wobec 
przetrzymywanych miały również 
na celu wymuszenie na rodzinach, 
by jak najszybciej zebrały okup.

Żmudne śledztwo

 Śledztwo w tej sprawie prowa-
dzili najpierw policjanci z Wydziału 
do Walki z Terrorem Kryminalnym i 
Zabójstw Komendy Stołecznej Poli-
cji, a od września 2009 roku powie-
rzono je funkcjonariuszom z war-
szawskiego Zarządu CBŚP. Wyni-

kiem wieloletniej pracy policjantów 
i śledczych było skierowanie do są-
dów łącznie pięciu aktów oskarże-
nia, którymi objęto 21 osób. Łącznie 
przedstawiono około 200 zarzutów, 
dotyczących m.in. zabójstw, usi-
łowania zabójstw, uprowadzenia i 
przetrzymywania osób dla okupu ze 
szczególnym ich udręczeniem, po-
siadania broni palnej, a także prze-
stępstw z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii.
 Dwaj z podejrzanych, którym w 
ubiegłym tygodniu postawiono nowe 
zarzuty (Krzysztof M. ps. Ternit oraz 
Wojciech S. ps. Wojtas) w innym po-
stępowaniu zostali skazani przez sąd 
na karę dożywotniego pozbawienia 
wolności, wyrok jest nieprawomoc-
ny. – Wobec wszystkich podejrza-
nych w tej sprawie, prokurator refe-
rent wystąpił z wnioskami o zasto-
sowanie środka zapobiegawczego w 
postaci tymczasowego aresztowania. 
Sąd Rejonowy w Płocku uwzględnił 
przedmiotowe wnioski i zastosował 
areszt na okres trzech miesięcy – in-
formuje płocka prokuratura.

PC

21 członkom gangu 

przedstawiono łącznie 

około 200 zarzutów, najcięż-

sze z nich to zabójstwo

Tylko jeden z mężczyzn podejrzanych o porwania w Kajetanach 

i Raszynie wciąż przebywał na wolności   

Ponad 50 lat razem
BRWINÓW W ubiegły piątek burmistrz wręczył jedenastu parom z  gminy medale za dłu-

goletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta RP

 Na tę szczególną uroczystość 
burmistrz Arkadiusz Kosiński i kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Mirosława Osęka zaprosili małżeń-
stwa, które spędziły ponad 50 lat ra-
zem. Medale nadane przez prezy-
denta RP otrzymali: Janina i Zdzi-
sław Obsowscy, Teresa i Bogdan 
Moszyńscy, Zdzisława i Waldemar 
Kurachowie, Janina i Roman Samko-
wie, Krystyna i Marian Kasperscy, Ja-
nina i Andrzej Strojkowie, Marianna 
i Jan Wierowscy, Ewa i Tadeusz Do-
brzyńscy, Marianna i Marek Gustaw-
scy, Maria i Władysław Sahajdakowie, 
Alicja i Andrzej Tylikowscy. 
 Najdłuższym, prawie 59-letnim 
stażem mogą pochwalić się Janina 
i Zdzisław Obsowscy, którzy zawar-
li związek małżeński w lutym 1959 
roku. Pozostałe pary pobrały się w 
1967 roku. 
 Burmistrz oraz przewodniczący 
rady miejskiej Sławomir Rakowiecki 
złożyli jubilatom gratulacje i życzenia 
dalszej wspólnej drogi. – Aby nadcho-
dzące dni, miesiące i lata upływały 
wam w zdrowiu i spokoju, w otocze-
niu kochającej rodziny, dzieci i wnu-
ków – mówił Arkadiusz Kosiński. 

 Jubilaci otrzymali medale, bu-
kiety kwiatów oraz kosze delikateso-
we. Świętowali w gronie najbliższej 
rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło 
szampana i uroczyście odśpiewane-
go „sto lat”, a także pysznego tortu. 
Krótki koncert skrzypcowy dał z tej 
okazji Łukasz Parcheta.

 Pary małżeńskie, które w naj-
bliższym czasie obchodzić będą zło-
te gody oraz te, które są małżeń-
stwem dłużej niż 50 lat, a nie otrzy-
mały jeszcze medali przyznawanych 
przez głowę państwa, proszone są o 
kontakt z USC pod tel. 22 738 25 61.

TW

Medale otrzymało 11 par małżeńskich, które obchodziły 

co najmniej złote gody
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Zamiast marnować,
poczęstuj innych 
MILANÓWEK Nie wyrzucaj jedzenia. Teraz w Milanówku są już dwa 

miejsca, w których można zostawić je potrzebującym

 Jadłodzielnia to wspólna inicjaty-
wa urzędników miasta, pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakła-
du Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, a także milanowskiego 
przedsiębiorcy Krzysztofa Kowalew-
skiego. Razem postanowili dołączyć 
do akcji „Foodsharingu” zapobiega-
jącej marnowaniu jedzenia. 
 Pan Krzysztof, któremu nie jest 
obca idea niesienia pomocy potrzebu-
jącym, zakupił drugą lodówkę z prze-
znaczeniem na Jadłodzielnię. Na tere-
nie bazarku przy ul. Piłsudskiego po-
wstało kolejne miejsce, w którym moż-
na pozostawić produkty żywnościowe 
nabyte lub przygotowane w nadmia-
rze. Pierwszą lodówkę z jedzeniem dla 
każdego, kto chce się nim podzielić, 
Krzysztof Kowalewski udostępnił w 
listopadzie zeszłego roku na terenie 
fi rmy u zbiegu ulic Królewskiej i Gru-
dowskiej. W tym miejscu każdy może 
podzielić się żywnością lub bezpłatnie 
poczęstować się produktami przynie-
sionymi przez innych. Do Jadłodziel-
ni można przynosić przetwory, pie-
czywo, makaron, warzywa, owoce czy 
zupy, ale już nie produkty z surowych 
jajek, takie, które są przeterminowane, czy surowego mięsa. 
 Warto przy tej okazji przypomnieć, iż wedle badań w Polsce marnuje się 9 
mln ton żywności rocznie! Jednocześnie niemal 3 mln osób doświadcza skraj-
nego ubóstwa. Ruch Foodsharing Polska namawia do wyrobienia w sobie na-
wyku dzielenia się nadmiarem żywności. Pomysł na takie zagospodarowy-
wanie jedzenia, któremu grozi zmarnowanie, zrodził się w Niemczech w 2012 
roku. W Polsce pierwsze Jadłodzielnie powstały w 2016 r. 
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W Milanówku, przy 

ul. Piłsudskiego ustawiono 

drugą w mieście lodówkę, 

w której można zostawiać 

nadmiar żywności

Makabra w Brwinowie. 
Matka z zarzutem zabójstwa dziecka
BRWINÓW Prokuratura postawiła 28-letniej brwinowiance zarzut zabójstwa noworodka 

i znieważenia jego zwłok. Ciało dziecka w niedzielny wieczór znaleziono na ulicy miasta

 Wedle informacji warszaw-
skiej Prokuratury Okręgowej, Iza-
bela J. udusiła dziecko. Ze wstęp-
nych wyników sekcji zwłok wynika, 
że dziewczynka urodziła się w pią-
tek żywa i nie miałaby problemów z 
przeżyciem poza łonem matki.

 Do porodu doszło w mieszka-
niu zajmowanym przez Izabelę J. 
i jej męża. O połogu pruszkowska 
policja dowiedziała się w niedzie-
lę od kobiety, która oznajmiła, że 
jej siostra prawdopodobnie poroni-
ła i może wymagać pomocy lekar-
skiej. Jak podaje Łukasz Łapczyń-
ski, rzecznik Prokuratury Okręgo-
wej, policjanci udali się pod wska-
zany adres i w mieszkaniu znaleźli 
brunatne plamy. Z tego wywniosko-
wali, że rzeczywiście mogło w nim 
dojść do porodu. Izabela J. w trak-
cie rozmowy podawała jednak kilka 
wersji zdarzeń. 
 Zwłoki noworodka zostały od-
nalezione przy kontenerze na uży-
waną odzież w pobliżu ulic Kra-
szewskiego i Konopnickiej. Ciało 
dziewczynki leżało owinięte w żółty 
worek foliowy. Na miejscu zabezpie-
czono ślady biologiczne. Takie śla-
dy pobrano również z mieszkania, w 
którym miało dojść do zabójstwa.
 Jeszcze w niedzielę policjanci za-
trzymali rodziców dziecka. Mat-
ka była trzeźwa, a jej 35-letni part-
ner życiowy Zdzisław J. znajdował 
się pod wpływem alkoholu. Badania 
szpitalne potwierdziły, że Izabela J. 
niedawno odbyła poród. 
 We wtorek kobieta usłysza-
ła zarzut uśmiercenia dziecka 
przez uduszenie, a także zniewa-
żenia zwłok poprzez ich wyrzuce-
nie przy śmietniku. Podejrzana nie 

przyznała się do popełnienia za-
rzucanych jej czynów. Twierdzi, że 
dziewczynka urodziła się żywa, ale 
wkrótce potem zmarła. W sobo-
tę miała umieścić zwłoki w worku 
i pozostawić przy ulicznym konte-
nerze. Jeszcze we wtorek prokura-
tura zwróciła się do sądu o zatrzy-
manie kobiety w areszcie na 3 mie-
siące (sąd już o tym postanowił). 
Jej mąż po przesłuchaniu został 

wypuszczony, ponieważ dotych-
czas zgromadzony materiał dowo-
dowy nie wskazuje, aby brał udział 
w zabójstwie dziecka. 
 Państwo J. nie mają dobrej opi-
nii. Z policyjnego wywiadu wyni-
ka, że nadużywali alkoholu. Są też 
rodzicami trojga dzieci przebywa-
jących obecnie w placówkach opie-
kuńczych. Oboje żyli z zasiłków.
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Państwo J. nie mają dobrej 

opinii. Z policyjnego 

wywiadu wynika, że naduży-

wali alkoholu. Są też rodzi-

cami trojga dzieci przeby-

wających obecnie w placów-

kach opiekuńczych

Śledczy ustalili, że dziewczynka urodziła się żywa i byłaby 

w stanie przeżyć poza organizmem matki

Służby drogowe powalczą
z błotem i śniegiem
POWIAT PRUSZKOWSKI Zawitała do nas prawdziwa zima. Łączny bu-

dżet na odśnieżanie 175 kilometrów powiatowych dróg wynosi pra-

wie 1,2 mln zł

 W Pruszkowie i Piastowie przetarg na odśnieżanie jezdni wygrał Miejski 
Zakład Oczyszczania (MZO) w Pruszkowie. To dobra wiadomość, bo wszystkie 
drogi w tych dwóch miastach będą obsługiwane przez tę samą fi rmę. MZO 
pobierze od powiatu za swoje usługi ponad 140 tys. zł. Nieco inaczej sytu-
acja wygląda w Brwinowie. Za prawie 256 tys. zł gmina zobowiązała się sama 
utrzymywać drogi powiatowe na swoim terenie. Sama więc będzie odpo-
wiadać przed mieszkańcami za odpowiednią drożność większości tras (dróg 
gminnych i powiatowych). Z kolei w Michałowicach przetarg na utrzymanie 
powiatowych dróg wygrała fi rma z... Piastowa, która otrzyma za to 180 tys. zł. 
Jedno przedsiębiorstwo wygrało też przetarg na odśnieżanie dróg w Nada-
rzynie i Raszynie (łącznie otrzyma za to 621 tys. zł). 
 W Raszynie status drogi powiatowej zyskał też w lipcu ubiegłego roku (de-
cyzją marszała województwa mazowieckiego) 8-kilometrowy odcinek prze-
biegającej przez gminę alei Krakowskiej, będący do tej pory drogą krajową. 
Dla kierowców oznacza to mniej więcej tyle, że droga nie będzie utrzymywa-
na w standardzie dróg krajowych, ale jako droga powiatowa pierwszej kate-
gorii. Mimo utrzymania drogi w najwyższej z przewidzianych dla dróg powia-
towych kategorii kierowcy przyzwyczajeni do utrzymania jej w znacznie wyż-
szym standardzie muszą być przygotowani na jego obniżenie. Zimowe utrzy-
manie 8-kilometrowego odcinka tej drogi pochłonie niemal jedną trzecią ca-
łego budżetu, przewidzianego na odśnieżanie wszystkich dróg w powiecie. 
 Mieszkańcy chcący zgłosić konieczność odśnieżenia jakiejś drogi mogą zrobić 
to telefonicznie pod numerem: 602 393 644 lub mailem zima@powiat.pruszkow.pl

TW

PRUSZKÓW

Mieszkańcu, wymień stary piec
 Od 1 do 28 lutego w kancelarii urzędu miasta przyjmowane będą wnio-
ski o udzielenie dotacji na wymianę kotła. Dofi nansowanie (w wysokości 75 
proc. poniesionych kosztów zakupu pieca, ale nie więcej niż 8000 zł) można 
uzyskać w przypadku likwidacji pieca węglowego i zastąpieniu go przez 
nowe źródło opalane paliwem gazowym, olejowym lub biomasą. Dotacja 
będzie przysługiwała także osobom myślącym o zastąpieniu pieca gazo-
wego, olejowego lub opalanego biomasą źródłem ciepła o wyższej niż do-
tychczas sprawności. W pierwszej kolejności preferowane będą inwestycje 
związane z likwidacją pieców węglowych.

TW
NADARZYN

Wycieczka do Omanu
 We wtorek 13 lutego Biblioteka Publiczna w Nadarzynie (Plac Poniatow-
skiego 42) zaprasza na spotkanie z Andrzejem Maracewiczem, dziennika-
rzem i podróżnikiem, który będzie opowiadał o arabskim Omanie. Wstęp na 
spotkanie jest wolny. 

TW
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Za Los Angeles, ale przed Las Vegas
GRODZISK MAZOWIECKI Grodzisk śmiało konkuruje ze znanymi świato-

wymi  metropoliami w rankingu gazety „Financial Times”

 W zestawieniu przygotowanym przez elitarny brytyjski dziennik ocenio-
no efektywność wykorzystania środków budżetowych miast przeznaczo-
nych na przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
 W gronie dziesięciu najlepiej sklasyfikowanych pod tym względem 
grodów świata, Grodzisk Mazowiecki zajął VI miejsce, plasując się tuż za 
Los Angeles. – Według „FT”, Grodzisk boksuje w wyższej wadze wśród 
miejsc wybieranych dla nowych inwestycji i udowadnia, że wielkość nie 
ma znaczenia jeżeli chodzi o przyciąganie nowych inwestorów – cieszą 
się w grodziskim magistracie.
 Ranking efektywności wykorzystania środków przeprowadzono w opar-
ciu o informacje podane w ankiecie „FT”, związanej z rankingiem Polskich 
Miast Przyszłości 2017/2018. Konkretnie była to liczba pracowników obsłu-
gujących lokalizację bezpośrednich inwestycji zewnętrznych oraz przybli-
żony budżet promocji Grodziska jako lokalizacji tych inwestycji. Dodatkowo 
wzięto pod uwagę informacje własne „FT” za okres od października 2016 do 
października 2017 pochodzące z fDi Markets, które jest internetowym na-
rzędziem śledzącym i gromadzącym informacje z rynku inwestycji. 
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Nie pomagajcie naciągaczom
POWIAT GRODZISKI Powiatowy rzecznik konsumentów zaapelował do władz gmin, aby nie 

udostępniały publicznych pomieszczeń na pokazy, prezentacje i warsztaty, podczas 

których często seniorzy padają ofi arą nieuczciwych sprzedawców

 – Zgłaszające się do mnie oso-
by mają problemy z odstąpieniem 
od umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa – mówi Agniesz-

ka Domżalska-Łajtar, powiatowy 
rzecznik konsumenta. – Podczas po-
kazów, prezentacji czy warsztatów, 
niejednokrotnie nakłaniane są one 
do podpisania dokumentów banko-
wych i zaciągnięcia wieloletnich zo-
bowiązań finansowych związanych 
z nagłym, nieprzemyślanym zaku-
pem – dodaje.
 Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumenta oraz powiato-
wy rzecznik konsumenta wskazu-
ją, że ochrona przede wszystkim 
seniorów przed przedsiębiorcami 
prowadzącymi działalność na po-
graniczu prawa, naganną etycznie 
lub wręcz przestępczą, jest dużym 
wyzwaniem. Osoby starsze z racji 
gorszego wzroku, słuchu i spowol-
nionych reakcji, a także cech cha-
rakteru (takich jak dobre wycho-
wanie i wiara w ludzi) są wyjątko-
wo narażone na nieuczciwe prak-
tyki rynkowe. Wielu przedsiębior-
ców wykorzystuje tę sytuację or-
ganizując grupowe pokazy, pre-
zentacje, warsztaty czy pielgrzym-
ki, wycieczki lub pobyty w sanato-
riach. – W ich trakcie seniorzy są 
poddawani zaawansowanym me-
todom marketingowym, rozbu-
dzającym ich potrzeby i motywu-

jącym ich do zakupu. W rezulta-
cie nabywają rzeczy wątpliwej ja-
kości i skuteczności, zazwyczaj za 
cenę znacznie odbiegającą od ich 
obiektywnej wartości rynkowej – 
tłumaczy pani rzecznik.
 Z informacji, jakie podają kon-
sumenci uważający się za po-
krzywdzonych, wynika że spotka-
nia, podczas których szczególnie 
seniorzy nakłaniani są do zakupu 
towarów, odbywają się nie tylko w 
pomieszczeniach wynajmowanych 
od osób prywatnych, ale również 
na przykład w pomieszczeniach 
ochotniczej straży pożarnej. Z 
tego względu Agnieszka Domżal-
ska-Łajtar wystosowała apel do 
władz miast i gmin z powiatu 
grodziskiego, aby uwrażliwić je 

na problemy związane z ochroną 
konsumentów. – Proszę osoby za-
rządzające działającymi na terenie 
gminy jednostkami o zachowanie 
szczególnej ostrożności przy udo-
stępnianiu pomieszczeń na wyda-
rzenia, które mogą mieć charak-
ter handlowy, poprzez chociaż-
by sprawdzenie czym zajmuje się 
przedsiębiorca organizujący spo-
tkanie – tłumaczy pani rzecznik.
 Lokalny obrońca konsumentów 
może jedynie nakłaniać publiczne in-
stytucje do nie podejmowania współ-
pracy z firmami, których działalność 
bywa nieetyczna a wręcz nieuczciwa, 
ponieważ nie ma prawa im czegokol-
wiek nakazywać czy zakazywać. 
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Odstąpienie od umów kredytowych, które podpisują 

zmanipulowani seniorzy, często jest problematyczne 

Seniorzy są poddawani 

zaawansowanym metodom 

marketingowym, rozbudza-

jącym ich potrzeby i moty-

wującym ich do zakupu 

– ostrzega Agnieszka 

Domżalska-Łajtar
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Bezpłatne czipowanie zwierząt

Salonik z kulturą

Chcą wyremontować pomnik

 Wszyscy mieszkańcy Pruszkowa mogą korzystać z bezpłatnego czipowa-
nia zwierząt oraz 50-procentowego dofi nansowania na sterylizację lub kastra-
cję swoich czworonogów (chodzi o psy i koty). Zabiegi takie kosztują komercyj-
nie od 50 zł do 150 zł. Aby uzyskać bonifi katę należy wypełnić pisemne oświad-
czenie. Jego wzór można pobrać w miejskim wydziale ochrony środowiska. 

TW

 W niedzielę 28 stycznia Spółdzielczy Dom Kultury (ul. Hubala 5) oraz 
Książnica Pruszkowska zapraszają na kolejny wieczór poetycko-satyryczno-
muzyczny z cyklu Salonik z Kulturą. Na wieczór złożą się fragmenty recitalu 
Katarzyny Jamróz, program autorski Jacka Fedorowicza oraz promocja naj-
nowszej płyty Antoniego Murackiego - Poezja już tutaj nie mieszka. Arty-
stom towarzyszyć będą wybitni instrumentaliści - Witold Cisło i Robert Ku-
śmierski. Początek o godz. 18. Wstęp wolny. 

TW

 Trwają przymiarki do remontu Pomnika Pamięci Żołnierzy 36. Pułku Pie-
choty Legii Akademickiej. Remontując pomnik, miasto planuje przywró-
cić jego dawną świetność i pierwotne przeznaczenie. Obecny kształt mo-
numentu nie jest zgodny z ideą pomysłodawców. Powstał z inicjatywy żoł-
nierzy jednostki i im właśnie miał zostać poświęcony. Pomnik pamięci Żoł-
nierzy 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej walczących w obronie Ojczy-
zny na przedpolach Pruszkowa 12 września 1939 roku zbudowano w latach 
1969/70 i jest on zlokalizowany u zbiegu ulic Działkowej i Przyszłości. 

TW

Pectus zagrał kolędy i pastorałki
MICHAŁOWICE Koncert czterech braci Szczepaników, który odbył się w kościele w Michałowicach rozgrzał  

zgromadzoną publiczność. Tomek, Marek, Mateusz i Maciek tym razem zaśpiewali znane i lubiane kolędy 

oraz najsłynniejsze piosenki bożonarodzeniowe

 Pochodzący z Pogórza Kar-
packiego bracia, swój koncert w 
kościele WNMP w Michałowicach 
rozpoczęli niezwykle klimatycz-
ną kolędą „Bracia patrzcie jeno”. 
W repertuarze znalazły się rów-
nież inne tradycyjne polskie ko-
lędy, które w interpretacji zespo-
łu nabrały jeszcze większej magii. 
Oczywiście okres świat Bożego 
Narodzenia to także piosenki, któ-
re często możemy usłyszeć jeszcze 
przed świętami. Nie zabrakło ich 
również w piątek 12 stycznia. Były 
m.in. „Kto wie”, „Na święta kolęda 
dwóch serc” oraz „Jedna z pierw-
szych gwiazd”.
 Jak wiadomo kolędowanie to 
przede wszystkim wspólnie śpie-
wanie, do którego zespół nie mu-
siał specjalnie namawiać. Wspania-
ła świąteczna atmosfera sprawiła, że 
radosna i rozbawiona publiczność 
bardzo chętnie uczestniczyła w tym 
wyjątkowym wspólnym kolędowa-
niu. Szczególnie radośnie było pod-
czas kolędy „Idziemy tu idziemy z 
betlejemskiej krainy” i „A wczora z 
wieczora” kiedy to zespół o pomoc 
w śpiewaniu poprosił dzieci. 
 W trakcie występu artyści po-
dzielili się także z publicznością kil-
koma świątecznymi wspomnienia-

mi z dzieciństwa. O tym jak to w ich 
domu przygotowywano i przeżywa-
no święta Bożego Narodzenia. 
 Oprócz bisów zespół przez nie-
mal godzinę po zakończeniu wystę-
pu podpisywał swoje płyty oraz spe-
cjalny kalendarz, z którego dochód 
w całości zostanie przeznaczony na 
akcję charytatywną. Był także czas 
na pamiątkową fotografię. 
 Koncert zakończyły podzięko-
wania, które w imieniu publiczności 
zgromadzonej w kościele WNMP 

w Michałowicach złożył wójt gmi-
ny Michałowice, Krzysztof Grabka. 
- Tak piękny koncert w tym miejscu 
sprawił, że zagrało wszystko – mó-
wił wójt. - Wasze głosy, kościół oraz 
publiczność, to wszystko nabra-
ło szczególnego wyrazu. Swoje po-
dziękowania wójt skierował również 
do ks. proboszcza Marka Małkiewi-
cza, który jest gospodarzem parafii i 
udostępnił kościół na realizację tego 
wydarzenia. 

TW
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Więcej rowerów i wypożyczalni
 System Grodziskiego Roweru Miejskiego (GRM) do połowy czerwca tego 
roku rozrośnie się o kolejne trzy stacje. Magistrat ogłosił przetarg na ich do-
stawę i montaż. Obecnie rowery w ramach GRM można wypożyczać i odda-
wać w dziesięciu punktach miasta. Kolejne, z 27 rowerami i 39 stanowiskami 
do ich przypinania, mają stanąć na ulicach: Okrężnej, Piaskowej i Żydowskiej. 
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 W piątek 8 grudnia zmarł nagle 
wójt Nadarzyna Janusz Grzyb. Na-
stępnie komisarz wyborczy wygasił 
jego mandat, a dzień później radni 
podjęli uchwałę w sprawie przepro-
wadzenia przedterminowych wybo-
rów. Przygotowano również apel do-
tyczący umożliwienia jak najszyb-
szego przeprowadzenia wyborów. 

Kodeks wyborczy stanowi, że tako-
we zarządza premier i powinny się 
one odbyć w ciągu 90 dni od śmierci 
poprzedniego wójta. Do czasu wy-
boru nowego wójta, co ma nastąpić 
w niedzielę 4 marca, obowiązki wło-
darza gminy pełni wskazany przez 
premiera komisarz. Stanowisko to 
objął 15 stycznia Dariusz Nowak, 
dotychczas radny powiatowy oraz 
członek zarządu powiatu prusz-
kowskiego (w momencie objęcia 
stanowiska zrezygnował z pełnio-
nych dotychczas funkcji). Komi-
sarz rozpoczął swoje rządy od od-
wołania ze stanowiska Tomasza 
Muchalskiego, dotychczasowego 
wicewójta gminy Nadarzyn, co jest 
w tym wypadku normalną proce-
durą. Na jego miejsce (stanowisko 
zastępcy komisarza) został powo-
łany natomiast Zygmunt Laskow-
ski, dotychczasowy radny powia-
tu piaseczyńskiego. - Jestem świa-
domy wysokich oczekiwań miesz-
kańców – mówił w momencie obej-
mowania swojej funkcji Dariusz 
Nowak. - Postaram się im spro-
stać. Apeluję do wszystkich o wy-
tężoną pracę i dobrą współpracę. 
 W cieniu pracy komisarza w 
Nadarzynie ruszyły przygotowa-

nia do przedterminowych wybo-
rów. Komisarz wyborczy Rafał Wa-
gner do 5 lutego przyjmuje zgłosze-
nia kandydatów na członków Gmin-
nej Komisji Wyborczej. Do 2 lute-
go można natomiast składać do ko-
misarza zawiadomienia o utworze-

niu komitetu wyborczego i zamia-
rze zgłoszenia kandydata na wójta. 
Kandydaci na nowego wójta Nada-
rzyna muszą zostać zarejestrowani 
do 16 lutego.  

Tomasz Wojciuk

PRUSZKÓW/MICHAŁOWICE 

Dowiesz się, czym oddychasz
 W trzech punktach powiatu pruszkowskiego zostaną zamontowane 
czujniki monitorujące jakość powietrza. Miejsca zostały wyłonione w kon-
kursie Fundacji Aviva „Wiem, czym oddycham” dzięki zaangażowaniu lokal-
nych społeczności. Urządzenia zawisną w Komorowie przy al Marii Dąbrow-
skiej 12, Michałowicach – Osiedlu przy ul. Raszyńskiej 34 oraz w Pruszkowie 
przy ul. Bolesława Prusa 35. 
 Ogółem Aviva po tej edycji konkursu zamontuje w kraju 150 czujników. 
Dane z nich będą na bieżąco dostępne w internecie. – Polacy chcą wiedzieć, 
czym oddychają i jaki jest poziom smogu w ich otoczeniu, ale niestety w 
wielu miejscach nie mają odpowiednich czujników. Świadomość zagrożenia 
to pierwszy krok w kierunku rozwiązywania problemu smogu – mówi Mo-
nika Kulińska, prezes organizacji.
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Poznać i zrozumieć inność
GRODZISK MAZOWIECKI „Tak dalecy, tak bliscy” - pod takim hasłem od 2 lutego odbywać się będą piąte Gro-

dziskie Spotkania Wielokulturowe „Sploty”

 Zgodnie z nazwą, podczas im-
prezy splatają się wątki wielu kul-
tur, często bardzo od siebie od-
miennych i odległych. Organiza-
torzy imprezy chcą w ten sposób 
pokazać jak ważne jest poznawa-
nie i zrozumienie inności, akcep-
tacja różnorodności oraz świado-
mość tego, jak wiele my – przed-
stawiciele różnych kultur i trady-
cji – możemy się wzajemnie od sie-
bie nauczyć. Zaproszeni do Willi 
Radogoszcz (ul. Sienkiewicza 31) 
oraz Centrum Kultury (ul. Spół-
dzielcza 9) goście to przedstawi-
ciele i znawcy różnych narodowo-
ści, tradycji, mniejszości narodo-
wych.  Tym razem pokażą frag-
ment dalekiego świata, postrzega-
nego jako „egzotyczny”, ale czę-
sto też niezrozumiały. Uczestni-
cy spotkań, koncertów, spektakli, 
wystaw, warsztatów i seansów fil-
mowych odwiedzą m.in. północ-
noafrykańskich Tuaregów, zajrzą 
do meksykańskiego puebla, czy 
przeniosą się do aborygeńskiego 
„Czasu snu”. 
 „Sploty” otworzy w piątek 2 lu-
tego o godz. 18 wernisaż wystawy 
obrazów Rissa Ixa u A.R. Issaka z 
kolekcji Adama Rybińskiego (Willa 

Radogoszcz, wstęp wolny). W trak-
cie trwającego przez ponad dwa ty-
godnie festiwalu będzie można m.in. 
posłuchać opowieści ormiańskich, 
nauczyć się zdobienia dłoni henną, 
pospacerować po Grodzisku Mazo-
wieckim szlakiem Chasydów, obej-

rzeć taniec orientalny, czy posłu-
chać i zatańczyć flamenco. 
 Szczegółowy program opisany jest 
na plakatach oraz na stronie www.
centrumkultury.eu. Można również 
telefonować pod nr 22 755 45 51.
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WOŚP zebrał ponad 113 tys. zł
 Na terenie miasta tym razem funkcjonowały trzy sztaby Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Kornela Makuszyńskiego udało się uzbierać prawie 59 tys. zł, ponad 13,5 tys. 
zł dorzucił sztab skupiony wokół SP nr 8 im. Władysława Broniewskiego, a 
ponad 41 tys. zł sztab przy SP nr 10 im. Marii Konopnickiej.

TW

MILANÓWEK

GRODZISK MAZOWIECKI

Autobusy linii ZG i C jeżdżą inaczej 

Krok po kroku do Akademii Legii

Coś dla strażaków i coś dla dzieci

Walka Józefa Piłsudskiego

 Od 20 stycznia wraz z nowym rozkładem jazdy, na ul. Warszawskiej poja-
wiły się nowe przystanki komunikacji zastępczej i miejskiej. To wynik 3-mie-
sięcznych negocjacji władz miasta z Kolejami Mazowieckimi. Prośby o usy-
tuowanie przystanka na Warszawskiej zgłaszali zarówno mieszkańcy, jak i 
przedsiębiorcy. Zgodnie z nową trasą, autobusy ZG jadące do i z Warszawy 
zamiast ul. Królewską i ul. Piłsudskiego jadą ul. Podwiejską i ul. Warszawską. 
Centrum przesiadkowe ZM i ZG znajduje się na ul. Dębowej. Jednocześnie 
trasa na linii C została rozszerzona i teraz ułatwia mieszkańcom dostanie się 
do nowych przystanków komunikacji zastępczej. Linia C kursuje m.in. po ul. 
Królewskiej, Podwiejskiej, Warszawskiej i Krakowskiej. 

PC

Komputery, internet i darmowe zajęcia
 Radość w świetlicy w Kozerkach. W pierwszym dniu lutego o godz. 14 zo-
stanie w niej otwarta wygrana w konkursie i wyczekana Pracownia Orange. 
Pomieszczenie przy ul. Marsa 37 już zostało odpowiednio przygotowane i 
wyposażone m.in. w meble, zestawy komputerowe i laptopy z oprogramo-
waniem i przyłączem do szybkiego internetu, rzutnik, a także telewizor i 
konsolę do gier. W ramach dwuletniego programu świetlica zobowiązała się  
do prowadzenia bezpłatnych zajęć komputerowych dla różnych grup wie-
kowych. Realizując przedsięwzięcie świetlica będzie zbierać punkty, które 
następnie można wymienić na kolejne sprzęty do pracowni.

PC

 Legia Warszawa ogłosiła konkurs na dyrektora ds. edukacji Akademii Piłkar-
skiej Legii Warszawa (APL). Jak informuje klub, jest to związane z rozwojem Aka-
demii i planowanym na rok 2019 przeniesieniem bazy dla najstarszych drużyn 
(od U15 do U19) do nowego ośrodka Legii na granicy Książenic i Urszulina w gmi-
nie Grodzisk Mazowiecki. W ramach APL powstanie szkoła mistrzostwa sporto-
wego z internatem, której założenie będzie jednym z głównych zadań nowego 
dyrektora ds. edukacji. W skład nowoczesnego kompleksu badawczo-rozwojo-
wego a także ośrodka treningowo-szkolnego, który ma być wybudowany na 15 
hektarach na przełomie obecnego i przyszłego roku, wejdzie m.in.  8 pełnowy-
miarowych boisk z najwyższej klasy zapleczem szkoleniowo-treningowym (część 
będzie udostępniana bezpłatnie w ramach umowy z gminą). Z kolei w ramach 
centrum badawczo–rozwojowego prowadzone będą prace w zakresie szeroko 
pojętego sportu, zdrowego odżywiania, profi laktyki zdrowotnej, leczenia poura-
zowego, rehabilitacji, jak również innych projektów technologicznych, mogą-
cych znaleźć zastosowanie w sporcie zarówno zawodowym, jak i masowym.

PC

 W ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, mieszkańcy w 
głosowaniu wybrali dwa projekty do realizacji. Pierwszy to „Bezpieczny Ra-
townik 2018” obejmujący zakup umundurowania i sprzętu ratowniczego 
oraz przebudowę ogrodzenia milanowskiej strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej. W drugim przypadku unowocześniony zostanie plac zabaw przy 
Orliku. Te dwie propozycje uzyskały największe poparcie spośród 9 projek-
tów zgłoszonych przez mieszkańców i pozytywnie zweryfi kowanych przez 
urzędników.

PC

 Muzeum Dulag 121 i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają 26 stycz-
nia o godz. 18 do siedziby muzeum na spotkanie „Socjalistyczna irredenta – 
walka Józefa Piłsudskiego o niepodległość w latach 1904-1908” zorganizo-
wane w ramach Akademii Niepodległości. Gościem spotkania będzie dr hab. 
Piotr Szlanta – wykładowca w Instytucie Historycznym UW. 

TW

Wójta zastąpił komisarz
NADARZYN W związku z niespodziewaną śmiercią wójta Janusza Grzyba, premier Morawiecki zdecydował, 

że do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów włodarza gminy, zastąpi go komisarz. Został 

nim Dariusz Nowak, który pełnił wcześniej funkcję członka zarządu powiatu pruszkowskiego

 Premier zdecydował, 

że przedterminowe wybory 

w Nadarzynie odbędą się 

4 marca

Dariusz Nowak od 15 stycznia pełni funkcję 

komisarza gminy Nadarzyn
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Rok rekordowych inwestycji
RASZYN Radni gminy, podejmując uchwałę budżetową, zaplanowali w tym roku inwestycje 

za prawie 64 mln zł. Najwięcej pieniędzy pochłonie rozbudowa kompleksu szkolno-

-przedszkolnego w Ładach oraz budowa hali sportowej przy Gminnym Ośrodku Sportu

 Dochody gminy mają wynieść w 
tym roku ponad 153 mln zł, zaś wy-
datki – prawie 166 mln zł. Deficyt w 
wysokości prawie 12,5 mln zł ma zo-
stać sfinansowany m.in. z emisji ob-
ligacji komunalnych. Jednak najwię-
cej emocji w tegorocznym budżecie 
budzi kwota przeznaczona na inwe-
stycje, w której znaczną część stano-
wią różnego rodzaju dotacje. 

Szkoła jak marzenie

 W tej chwili flagową gminną in-
westycją, która tylko w tym roku po-
chłonie ponad 14 mln zł jest rozbu-
dowa kompleksu szkolno-przedsz-
kolnego w Ładach, rozpoczęta  pod 
koniec 2016 roku. Teraz prace wkra-
czają już powoli w końcową fazę, a 
cały proces inwestycyjny ma zakoń-
czyć się do września. Szkoła zyska 11 
sal lekcyjnych, pomieszczenia socjal-
ne, halę sportową, aulę widowiskową 
i 4-oddziałowe przedszkole, do któ-

rego będzie mogło uczęszczać 100 
dzieci. Na budowę hali gmina otrzy-
mała 1,8 mln zł dofinansowania, a 
na budowę auli dodatkowy milion 
zł (m.in. z ministerstwa kultury). W 

ramach rozbudowy wyremontowa-
na zostanie także stara część szkoły, 
parking i szkolne boisko. 
 Szkoła w Ładach jest bez wątpie-
nia wyczekiwana i potrzebna, jed-
nak najbardziej widoczną gminną 
inwestycją jest budowa hali sporto-
wej przy Gminnym Ośrodku Spor-
tu w Raszynie. Rozpoczęła się ona w 
ubiegłym roku i łącznie ma koszto-
wać 19 mln zł (w tym roku 9,7 mln 
zł), z czego 7 mln zł wyniesie dofi-

nansowanie z ministerstwa sportu. 
Jak wszystko dobrze pójdzie, hala 
zostanie ukończona w czerwcu, a kil-
ka następnych miesięcy mogą po-
trwać odbiory techniczne obiek-
tu. Jest to całkowicie nowy budy-
nek, w którym oprócz ogromnej po-
wierzchni do gier zespołowych znaj-
dzie się także część przeznaczona 
na fitness, miejsce dla sekcji podno-
szenia ciężarów, siłownia i sala bok-
serska. Swą siedzibę będzie miał tu 
także KS Raszyn. 

Austeria w nowej odsłonie

 Rewitalizacja zabytkowego bu-
dynku austerii, znajdującego się przy 
kościele, przy wyjeździe z Raszyna w 
kierunku Janek, rozpoczęła się już 
w połowie ubiegłego roku. Inwesty-
cja została podzielona na dwa etapy. 
Pierwszy ma objąć modernizację sa-
mego budynku i kosztować 5 mln zł, 
z czego 3,2 mln zł stanowi dofinan-
sowanie z urzędu marszałkowskiego. 
– W tym roku modernizacja budyn-
ku, która ruszy wczesną wiosną, zo-
stanie zakończona – zapewnia wójt 
Andrzej Zaręba. – Największym na-
szym problemem są trudne negocja-
cje z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. Ale na pewno dojdziemy 
do porozumienia. 
 Odnowienie austerii ma objąć 
m.in. wymianę stropów i więźby da-
chowej. W przyszłości ma znajdo-
wać się tu Centrum Aktywizacji Spo-
łeczno-Kulturalnej.
 W gminie realizowana jest rów-
nież duża inwestycja kanalizacyjna. 
Ma ona potrwać do końca 2019 roku 
i kosztować łącznie 36,1 mln zł, z cze-
go 18,8 mln zł pochodzi z Narodowe-

go Funduszu Ochrony Środowiska. 
– Po zakończeniu tego zadania na-
sza gmina będzie skanalizowana nie-
mal w 100 proc. – mówi wójt Zarę-
ba. Ten rok upłynie również pod zna-
kiem budowy ścieżek rowerowych, na 
co zostanie przeznaczone 6,7 mln zł 
(5,3 mln zł wyniesie dofinansowanie 
z urzędu marszałkowskiego). Nowe 
trasy rowerowe zostaną poprowa-
dzone m.in. wzdłuż alei Krakowskiej 
i dalej ulicami Warszawską i Raszyń-
ską aż do Dawid. 
 Już od ośmiu lat trwają przy-
miarki do budowy nowego komisa-
riatu policji w Raszynie i wszystko 
wskazuje na to, że w tym roku ta in-
westycja zostanie wreszcie zrealizo-
wana. Rokrocznie gmina rezerwuje 
w budżecie środki na ten cel (w tym 
roku 1,5 mln zł). Jak się dowiedzie-
liśmy przetarg na budowę komisa-
riatu nie został jeszcze rozstrzygnię-
ty (procedurę prowadzi Komenda 
Stołeczna Policji), ale wpłynęło kilka 
ofert, spełniających określone w nim 
warunki. Jak wszystko dobrze pój-
dzie umowa z wykonawcą zostanie 

podpisana w ciągu najbliższego mie-
siąca, a budowa rozpocznie się pew-
nie wiosną. 

Skuteczni w pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych

 W tym roku znaczna część re-
alizowanych przez gminę inwestycji 
uzyskała dofinansowanie zewnętrz-
ne. Zapytaliśmy wójta Raszyna z 
czego wynika tak duża skuteczność 
w pozyskiwaniu dodatkowych źró-
deł finansowania. – Mamy specjal-
ną jednostkę, która aplikuje o te do-
finansowania – wyjaśnia Andrzej 
Zaręba. – To wysokiej klasy specja-
liści, którzy piszą wnioski o środki 
zewnętrzne, ale też kontrolują pro-
ces realizacji inwestycji, a na końcu 
rozliczają zadanie. Z doświadcze-
nia wiemy, że komórki działające w 
oderwaniu od inwestycji nie działają, 
jak należy. W ubiegłej kadencji udało 
nam się to dopracować. Cały proces 
znajduje się pod kontrolą jednego re-
feratu i teraz widać tego wyniki. 

Tomasz Wojciuk

Jedną z większych inwestycji na ten rok jest dokończenie 

budowy hali sportowej przy Gminnym Ośrodku Sportu w Raszynie

Za 3,85 mln zł gmina wy-

buduje w tym roku ulicę 

Wspólną. Inwestycję w poło-

wie dofinansuje wojewoda 

Nowoczesne targowisko coraz bliżej
BRWINÓW Gmina otrzyma prawie milion złotych dofi nansowania na przebudowę targo-

wiska. W tym roku ma zostać wykonany jego projekt

 Temat modernizacji miejskiego 
targowiska jest omawiany z miesz-
kańcami i kupcami od listopada 
2016 roku. Znajdujące się na pla-
cu handlowym stare, murowane pa-
wilony nie mają węzłów sanitar-
nych i wymagają całkowitej przebu-

dowy. Obecnie są one odsunięte o 
kilka metrów od granic sąsiednich 
działek, co nie tylko zmniejsza po-
wierzchnię handlową i komunika-
cyjną, ale także utrudnia utrzyma-
nie porządku na zapleczu budyn-
ków. Brak też udogodnień tech-
nicznych dla stoisk, z których ko-
rzystają przyjezdni kupcy. Na-
wierzchnia alejek również pozo-
stawia wiele do życzenia, a cały 
teren bardzo odbiega swoją este-
tyką od wyglądu rynku oraz prze-
budowanej ul. Armii Krajowej. 
 W ubiegłym roku koncepcja za-
gospodarowania targowiska została 
zaprezentowana bezpośrednim są-
siadom tego terenu, którzy odnie-
śli się do niej bardzo pozytywnie, 
zgłaszając nieliczne uwagi i postu-
laty. Potem koncepcja modernizacji 
placu została przedstawiona także 

mieszkańcom, którzy również mogli 
zgłaszać swoje spostrzeżenia i po-
mysły. Wszystkie one zostały szcze-
gółowo przeanalizowane. 
 Zadanie zostało podzielone na 
dwa etapy. Pierwszy zakłada przy-
gotowanie projektu i ma zostać zre-
alizowany do końca tego roku. Pra-
ce budowlane (II etap) zostały za-
planowane na dwa kolejne lata i 
mają potrwać do czerwca roku 2020. 
Na modernizację targowiska gmi-
na aplikowała o środki zewnętrzne. 
Działania te zakończyły się sukce-
sem – Brwinów otrzymał prawie mi-

lion zł dofinansowania z unijnego 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. – Targowi-
sko zostanie przebudowane według 
wariantu wypracowanego w konsul-
tacjach z mieszkańcami, kupcami i 
właścicielami sąsiednich nierucho-
mości – podkreśla burmistrz Arka-
diusz Kosiński. – Koncepcja moder-
nizacji placu zakłada pozostawienie 
go w obecnej lokalizacji, przy jedno-
czesnej zmianie wizerunku tej części 
miasta. 

Tomasz Wojciuk

Tak ma wyglądać w przyszłości przebudowane targowisko

„Chcielibyśmy, aby targowi-

sko za kilka lat było jedną 

z wizytówek Brwinowa” 
burmistrz Arkadiusz Kosiński

R E K L A M A

Pierwszy etap remontu austerii pochłonie 5 mln złotych



największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ NA UMOWĘ O PRACĘ DIAGNOSTĘ Z 
UPRAWNIENIAMI, tel. 502 210 073 w godz.8.00 - 16.00

Firma zatrudni panią do sprzątania na terenie 
gminy Konstancin-Jeziorna, od 13,70 zł brutto/1h,
tel. 533 281 247

Kobieta do pracy z osobami starszymi w ośrodku opie-
kuńczym, Zalesie Dolne – Piaseczno tel. 607 081 930

Mężczyznę na pół etatu, wymagane prawo jazdy 
kat.A, Piaseczno tel. 502 057 375

Pracownika fizycznego, praca przy paletach 
drewnianych, Lesznowola, tel. 722 224 567

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami, 
tel. 602 253 763

Fryzjerkę do salonu fryzjerskiego w Mysiadle. 
Dobre warunki, miła atmosfera, czekamy na Ciebie, 
tel. 501 781 930

Telepizza w Piasecznie przyjmie dostawców z własnym 
samochodem lub na samochód firmowy,tel. 500 219 754

Bufetowa w zajeździe w Sękocinie, 
tel. 600 39 24 12, 692 917 319

W gospodarstwie warzywniczo-sadowniczym mężczyź-
nie na stałe, z zamieszkaniem z umiejętnością przycina-
nia sadu lub tylko do przycinania, tel. 574 162 964

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towarów 
do sklepu w Ustanowie, tel. 602 119 041

Firma MEFA Polska z siedzibą w Starej Iwicznej poszu-
kuje Specjalisty ds. Logistyki z dobrą znajomością ję-
zyka angielskiego/niemieckiego. Aplikacje prosimy 
przesyłać na adres: rekrutacja@mefa-polska.com.pl

Przedszkole w Piasecznie zatrudni kucharkę/pomoc 
kuchenną, tel. 668 607 513

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. zatrudni do pracy w 
hotelu Recepcjonistów. CV prosimy kierować na adres 
e-mail: a.turski@uzdrowisko-konstancin.pl lub 
tel. Kontakt. 667 120 358

Lokalna firma przyjmie do pracy solidnego dekarza na 
stałe. Stawka 20-25 zł/h Łazy, tel. 507 595 394
Poszukujemy osób do pracy na produkcji. Miejsce 
pracy Piaseczno. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Fryzjerkę do zakładu w Górze Kalwarii zatrudnię. 
Tel. 512 449 345

Poszukujemy zgranej EKIPY BRUKARSKIEJ,  współ-
praca na cały sezon 2018, wynagrodzenie wypłacane 
regularnie, w systemie tygodniowym! ok. Piaseczna, 
tel. 698 698 839

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię kierowcę kat. C do dystrybucji lodów 
i mrożonek z Piaseczna i okolic, tel. 693 298 158

Zatrudnię w rejonie Warszawy blacharzy-dekarzy. 
Praca stała, możliwość zakwaterowania na miejscu, 
22 756 84 89 

Zatrudnię do przyuczenia w zawodzie blacharz-dekarz. 
Praca stała, możliwość zakwaterowania (rejon 
Warszawy), 22 756 84 89 

Cukiernika, pomoc cukiernika, tel. 608 079 659

Atrakcyjne warunki dam fryzjerce, tel. 501 143 827 

Zatrudnimy operatora prasy krawędziowej, ślusarza – do 
przyuczenia, Gołków k/Piaseczna, tel. 602 253 180, ca-
smet-system@wp.pl 

Zatrudnię ekspedienta/-kę Carrefour Express Pomorska, 
Piaseczno, tel. 508 288 773

EKO-LED PIASECZNO – JÓZEFOSŁAW POSZUKUJE 
PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO MONTER - PRA-
COWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ TE-
LEFON: 508 561 379

Delikatesy Centrum w Zalesiu Dolnym i w Prażmowie – atrak-
cyjna praca dla sprzedawców, tel. 797 188 368, 22 737 35 83

Zatrudnię kelnerkę do pizzerii w Piasecznie, CV na: 
kubus.07@vp.pl lub tel. 500 378 084

Zatrudnię kierowcę kat C, tel. 796 240 230

Panie do sprzątania klatek w Piasecznie, spotkanie infor-
macyjne w poniedziałek 29 stycznia, ul. Młynarska 21 lok 
102, godz. 10 -12

Pracownika, płyta warstwowa, obróbki blacharskie 
tel. 601 259 714

Panią do poprawek krawieckich (cały i pół etatu), 
tel. 503 032 082

Kucharza/Pomoc Kuchenną, CV: info@PalacykOtrebusy.
pl, tel. 501 359 517

Zatrudnię fryzjera (kę), męskiego (ską), Piaseczno, 
tel. 604 433 127

Zatrudnię ślusarza, spawacza, do 40 lat, Prażmów, 
tel. 693 653 165

Zatrudnię do współpracy osoby w wieku do 35 lat w pre-
stiżowej na rynku lokalnym firmie cukierniczej. Oferujemy 
wysokie zarobki, podnoszenie kwalifikacji, miłą atmos-
ferę. Kontakt telefoniczny: 504 213 222, 504 268 756

Kobietę do obsługi klienta Cafe Rosso w Złotokłosie, 
tel. 505 017 885

Zatrudnię glazurników, tel. 504 100 418

Nauczycielka do przedszkola, Nowa Wola k. Piaseczna, 
tel. 501 423 413

Magazyniera rusztowań, praca fizyczna, tel. 502 782 558

Poszukujemy osób do pracy w sklepie spożywczym w 
Pruszkowie. Na Pół etatu lub cały. Oferujemy umowę o 
pracę, tel. 604 642 762

Magazyniera z doświadczeniem, uprawnieniami w zakre-
sie obsługi wózków widłowych, uczciwego, dokładnego, 
firma kosmetyczna Piaseczno, umowa o pracę, CV proszę 
przesłać: estetica@estetica.biz.pl

Zatrudnię elektromonterów i kierowców-kat. C, 
tel. (22) 201 19 01

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie poszu-
kuje osoby chętne do podjęcia pracy na stanowisku opie-
kuna oraz pielęgniarki. Mile widziane doświadczenie. Apli-
kację proszę przesyłać na adres e-mail: tabita@luxmed.pl

Do produkcji i montażu okien aluminiowych, 
z doświadczeniem, tel. 600 446 225

Stylistka paznokci z doświadczeniem do gabinetu 
 w Głoskowie. Warunki do uzgodnienia 515 211 622

Kierowca kat. B. Berlingo, jumper. Pon.-pt.
tel. 503 739 245

SZUKAM PRACY 

Pani, sprzątanie, tel. 574 533 619

Sprzątanie i prasowanie, tel. 667 161 386

Kierowca zawodowy – dodatkowa, tel. 661 245 043

Kierowca kat. C +E – rencista, tel. 603 424 850

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Kupię 6 stempli metalowych, tel. 723 706 295

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

SPRZEDAM

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, 
tel. 502 544 959

Kopaczkę, sadzarkę, kultywator i obsypnik do ziemnia-
ków, tel. 517 852 464

Sanki firmowe, z pokrowcem, tel. 695 439 184

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty, prze-
róbki www.przyczepy.waw.pl. Tel. 601 449 898

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kupię twoje auto najlepsze ceny szybko i uczciwie, 
tel. 535 223 324

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut do 10 tys. zł, tel. 792 118 666

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena, 
tel. 533 525 533

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działkę budowlaną 1350 m kw. Dobiesz koło 
Piaseczna, tel. 661 885 525

Dom jednorodzinny 170/1000  m kw., Wólka Dworska, 
budowa domów, tel. 602 397 714

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Działki, Łazy/Magdalenka, przy ulicy Wiejskiej i Jasnej, 
tel. 507 966 327

Działkę budowlaną w Korytach k./Prażmowa, 
tel. 600 662 650

Działkę rolną 2,84 ha, miejscowość Many,
 tel. 506 639 229

Działka budowlana 1 ha, Ustanówek, tel. 663 273 884

Dom – promocja, tel. 535 487 338

Działkę rolno-budowlaną, 1800 m kw., Łęg k/Konstancina, 
tel. 782 090 900

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działki budowlane Prażmów 1000 m kw. Tel. 602 77 03 61

Działka bud. Wólka Kozodawska tel. 691 913 846

Działki budowlane Jazgarzew. Tel. 502 344 719

Lokal na salon fryzjerski, kosmetyczny lub podobny 32 m 
kw. w Piasecznie. Tel. 504 212 677

Sprzedam niezabudowaną działkę we wsi Magierowa 
Wola pow. 6,7ha. tel. 517 611 322

Mała, ładna, tania działka w Konstancinie tanio !!!, 
tel. 604 624 875 lub 22 750 33 66

Sprzedam piękną, uzbrojoną  działkę w SIEDLISKACH, 
tel. 602 340 549

Sprzedam SUPER DZIAŁKI budowlane 1000 m kw. pod 
Piasecznem. Cena ok. 26 000 zł, tel. 604 624 875

Sprzedam działki Henryków-Urocze, bezpośrednio 
tel. 509 332 657

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Duży umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

Mieszkanie 37 m kw., Piaseczno, tel. 693 440 622

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku w Piasecznie, 
tel. 693 440 622

Nowa Iwiczna pomieszczenie magazynowo-warsztatowe, 
60 +60 m kw., tel. 22 750 85 92

Nowa Iwiczna, róg ul. Krasickiego/Torowej, teren niezabu-
dowany 3000 m kw. Tel. 22 750 85 92 

2-pokojowe, Piaseczno, na dłużej, tel. 605 896 425

Pokój w Chylicach, tel. 508 869 511

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Kwatery pracownicze, Chylice, tel. 698 896 421

Mieszkanie do wynajęcia, Piaseczno, tel. 698 491 981

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię mieszkanie w Piasecznie za gotówkę 
(bezpośrednio). Tel.: 731 565 003

Kupię grunt pod Piasecznem ok 4-5 h, tel. 602 340 549

USŁUGI

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, 
gwarancja, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje, 
Piaseczno, tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
„Złota Rączka” - naprawy, instalacje, remonty, 
tel. 577 162 792

Kierownik budowy, inspektor, tel. 502 120 724

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik, tel. 886 576 148

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Usługi wysokościowe, wycinka drzew, czyszczenie rynien, 
tel. 889 105 476

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Hydraulik, tel. 535 872 455

Elektryk, instalacje, przyłącza, tel. 602 876 843

Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie, 
tel. 604 616 890

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Hydrauliczne i gazowe, tel. 602 651 211

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji 
- kilkunastoletnie doświadczenie,  tel. 501 62 45 62

Docieplanie budynków szybko, tanio, solidnie, tel. 502 053 214

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, 
tel. 601 091 977

Malowanie, tapetowanie, remonty, tel. 787 231 129

Krycie, naprawa dachów, tel. 511 928 895

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 
20 lat doświadczenia, tel. 502 214 817

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Księgowość Kadry Płace  JPK PIT  
www.rachunkomania.pl  601 814 071 

Agd naprawy pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty 
ele. Tel. 511 204 952

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

NAUKA

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

 RÓŻNE 

Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK, 
tel. 690 016 555

ZDROWIE I URODA 

Masażysta z doświadczeniem, dojazd do pacjenta, 
tel. 790 500 739

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Dom Opieki Piaseczno, tel. 22 757 20 19

Terapia pulsacyjna 3D, tel. 533 898 070

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają 
fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione 
i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 
604 531 952, 608 504 380

Znaleziono kota przy ul. Gałczyńskiego, biało-rudy, wyka-
strowany, tel. 695 439 184

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

KOMUNIKAT

Szukam świadków kolizji drogowej na ul. Mirkowskiej 
w Konstancinie-Jeziornej w dniu 20.12.2017 (środa), 
o godzinie ok.7.30 – pod kościołem w Mirkowie. 
Tel. 501 261 672

Pomoc w kuchni, kucharka, Piaseczno, 
tel. 508 383 525

Hotel*** w Konstancinie-Jez. zatrudni kucharza 
i pomoc kuchenną, tel. 22 754 72 72

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umie-
jętność pracy pod presją czasu, wykształcenie średnie 
lub wyższe, doświadczenie na podobnym stanowisku 
mile widziane. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na 
e-mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Kierowca kat.C + uprawnienia HDS, Cendrowice k/Góry 
Kalwarii, tel. 602 292 933, 669 226 700 

Handlowca do hurtowni spożywczej, mile widziany wła-
sny samochód, Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Kierowca kat. B (samochód dostawczy do 3,5t) do hur-
towni spożywczej, mile widziana książeczka Sanepidu, 
Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Przyjmę do pracy w kwiaciarni z doświadczeniem 
w Konstancinie, tel. 606 10 59 22

Rehabilitanta, do osoby po wylewie, 
Konstancin-Jeziorna,Piaseczno, tel. 668 172 777

Kucharka do przedszkola w Piasecznie, 
praca w godz. 8 -16,  tel. 605 100 933

Kucharka do przedszkola w Piasecznie

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z wła-
snym samochodem, wymagana znajomość powiatu 
pruszkowskiego, praca w co drugi piątek, tel. 692 488 278

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie, 
tel. 666 924 505

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 METRÓW 
W JEZIÓRKU, TEL. 602 489 649

Działkę budowlaną, tel. 501 083 795

Działkę budowlaną, 1170  m kw., Pruszków, 
tel. 531 670 770

Pawilon 28 m. kw. „pod kopułą“, Piaseczno, 
tel. 509 86 72 38

Dla PARY (350+/os)/ SINGLA(-KI) 450+, 
tel. 720 916 226

KWATERY, (8 zł +) tel. 577 88 69 88

Dom do 200 tys. z działką, tel. 666 924 505

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, 
tel. 784 363 960

Usługi transportowe, przeprowadzki, tel. 516 856 115 

Instalacje sanitarne i grzewcze, tel. 501 083 795

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

Remonty i przeprowadzki kompleksowo, 
tel. 515 144 294

Wycinka drzew, tel. 883 658 328

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
Tel. 602 238 620

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidual-
nie, z dojazdem, tel. 662 128 913 

Leczenie pijawkami, tel. 516 172 275

Tarot, tel. 516 490 542

poszukuje

KOLPORTERA

z własnym samochodem, 

ze znajomością powiatu 

pruszkowskiego. 

Praca co drugi piątek,

 tel. 22 756 79 39
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Wiele pytań o centralne lotnisko
BARANÓW W maju ma być znana dokładniejsza lokalizacja Centralnego Portu Komunika-

cyjnego - taką deklarację od pełnomocnika rządu do spraw budowy lotniska usłysza-

ła delegacja władz gminy

 Tym razem, w poprzednim tygo-
dniu, wójt oraz radni gminy spotkali 
się Mikołajem Wildem w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. W trakcie 

rozmów przedstawicieli gminy inte-
resował  przede wszystkim postęp 
prac związanych z planowaniem 
i przygotowaniem budowy Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego 
(CPK), które mogły pojawić się od 
czasu wizyty pełnomocnika w Ba-
ranowie. Okazało się jednak, że ta-
kowych na razie brak. Wedle zapew-
nień pełnomocnika rządu to, co naj-
bardziej nurtuje mieszkańców, czyli 
dokładniejsze umiejscowienie CPK 
w terenie, ma być znane do końca 
maja tego roku. Wówczas pracujący 
nad tym projektem specjaliści mają 
wskazać dwie alternatywne lokali-
zacje. Zdaniem władz gminy ustale-
nia te należy maksymalnie przyspie-
szyć dla uspokojenia nastrojów spo-
łecznych. 

Wiele problemów do rozwikłania 

 Nie czekając jednak na te roz-
strzygnięcia, samorządowcy z Bara-
nowa wręczyli Michałowi Wildowi 
listę 25 pytań i problemów związa-
nych z planowaną budową najwięk-
szego lotniska w Polsce i tej części 
Europy, z prośbą o udzielenie jak 
najszybszej odpowiedzi. W pierw-
szej kolejności gminna delegacja 
chciała się dowiedzieć, jaki los spo-
tka rolników prowadzących działal-
ność na obszarze, który ma być zaję-
ty pod CPK. Czy będą mogli nabyć 
ziemię w innym rejonie (co utrud-
nia obowiązująca obecnie ustawa), 
kiedy i jakie otrzymają odszkodo-
wania. Pytania dotyczyły również 

producentów rolnych, którzy reali-
zują programy unijne w gospodar-
stwach lub wzięli kredyty na ich roz-
wój. Włodarze gminy chcieliby rów-
nież uzyskać informacje m.in. o tym 
czy będą ułatwienia związane z bu-
dową nowych siedlisk dla osób, któ-
re zostaną zmuszone do opuszcze-
nia swoich domów. Zapytali także 
o planowaną wysokość rekompen-
sat dla przesiedlanych właścicieli 
gruntów oraz przedsiębiorców, któ-
rzy utracą możliwość prowadzenia 
działalności gospodarczej. Przed-
stawicieli gminy zastanawia rów-
nież, czy Baranów będzie miał szan-
sę na pozostanie osobną gminą i 
w jaki sposób będą dofinansowa-
ne gminne inwestycje wymuszone 
przez umiejscowienie CPK (rozbu-
dowa placówek oświatowych, dróg i 
innej infrastruktury). 

Nasza Gdynia w sercu Europy 

 Koncepcję budowy lotniska dla 
nawet 100 mln pasażerów rocznie, 
rząd przyjął na posiedzeniu 7 listo-
pada ubiegłego roku. Zgodnie z do-

kumentem, wraz z realizacją CPK 
miałyby zostać zmodernizowane 
oraz wybudowane setki kilometrów 
dróg szybkiego ruchu oraz linii kole-
jowych. Dzięki temu podróż z War-
szawy do nowego portu miałaby trwać 
nie dłużej niż 25 minut. Koszty przy-
gotowania oraz budowy CPK na 300 
hektarach wraz z niezbędną infra-
strukturą są szacowane na 35 mld zł. 
Założenia są takie, że inwestycja wy-
generuje 37 tys. miejsc pracy. 
 Obecnie prowadzone są pra-
ce nad specustawą, która pozwoli 
usprawnić budowę CPK. Przygoto-
wanie niezbędnej dokumentacji ma 
potrwać 2 lata, projektowanie i bu-
dowa - kolejnych 7 lat. Ostatnie 9 
miesięcy zajmą odbiory oraz przej-
mowanie ruchu z Lotniska Chopina 
na warszawskim Okęciu, które osta-
teczne ma być „wygaszone”. 
 Podczas swojego sejmowego 
expose premier Mateusz Morawiecki 
zapowiedział, że CPK „to będzie na-
sza Gdynia w sercu Polski i Europy”.
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Delegacja samorządu gminy 

wręczyła pełnomocnikowi 

rządu ds. budowy lotniska 

zestaw 25 palących pytań 

i zagadnień związanych z 

planowaną budową obiektu 

Wedle planów rządu, pierwsze samoloty miałyby wylądować 

koło Baranowa za około 10 lat

Rowerowy 
wicemistrz Polski
BRWINÓW Jarosław Wolcendorf z Brwinowa zdobył tytuł wicemistrza 

Polski Masters w kolarstwie przełajowym. Do złotego medalu zabra-

kło mu tylko 11 sekund

 Zawody odbyły się 13 stycznia w Koziegłowach. Mężczyźni startujący w 
kategorii Masters mieli do pokonania dystans 17,7 km w naprawdę trudnym 
terenie. Przygotowane przez organizatorów przeszkody spowodowały, że nie 
można było nabrać dużej prędkości. Na pewnych odcinkach trasy trzeba było 
podbiegać, niosąc rower. Mimo to średnia prędkość najlepszych zawodników 
przekroczyła 23,5 km/h. Dla Jarosława Wolcendorfa był to jeden z trzech naj-
ważniejszych startów w tym sezonie. Do tej pory już kilkukrotnie plasował się 
wśród najlepszych.
 – W przeddzień wyścigu zrobiłem objazd trasy – relacjonuje Jarosław Wol-
cendorf. – Gęste błoto, koleiny, jednym słowem trudne warunki uniemożliwia-
jące szybką jazdę. Prognozy zapowiadały jednak silne ochłodzenie. Jak się oka-
zało w sobotę trasa z błotnistej zamieniła się w megaszybką, twardą i zmrożoną. 
Wiązało się to nie tylko ze zmianą ogumienia, ale także ciśnienia w kołach i tak-
tyki. Od początku wiedziałem, że będzie to bardzo szybki wyścig! - dodaje.  
 Zmiana taktyki okazała się strzałem w dziesiątkę i sprawiła, że w trakcie wy-
ścigu kolarzowi z Brwinowa udało się dogonić i przegonić wielu zawodników, 
którzy na starcie narzucili bardzo ostre tempo. – Mimo że dziś zakończyłem se-
zon startów ze srebrnym medalem nie składam broni i w przyszłym roku spró-
buję powalczyć o mistrzostwo Polski – zapowiada kolarz.
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Jarosław Wolcendorf na trasie zawsze daje z siebie wszystko

Dzieła mistrza Jana
MILANÓWEK Prace Jana Szczepkowskiego, który żył i tworzył w Milanówku, są ważnymi eks-

ponatami warszawskiej wystawy poświęconej 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego

 Ekspozycję w Muzeum Wojska 
Polskiego można oglądać jeszcze tyl-
ko do 15 lutego. Centralnym punk-
tem wystawy jest gipsowy projekt 
pokrywy sarkofagu Marszałka Pił-
sudskiego autorstwa Jana Szczep-
kowskiego. Poza sarkofagiem zo-
stały wyeksponowane inne rzeźby 
i prace artysty wypożyczone z Mi-
lanówka, m.in. maska pośmiertna 
Józefa Piłsudskiego oraz ekspona-
ty ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie i Muzeum Narodowe-
go w Krakowie - w tym trzy komplet-
ne mundury marszałka, czy prezenty, 
które dostał od znanych osobistości. 
Warto też wspomnieć, że wejście na 
wystawę zdobi powiększony graficz-
nie projekt Łuku Triumfalnego au-
torstwa Szczepkowskiego, który tak-
że pochodzi ze zbiorów z Milanówka. 
 W grudniowym wernisażu wy-
stawy wzięła udział burmistrz Mila-
nówka Wiesława Kwiatkowska oraz 
liczna reprezentacja miasta. Bur-
mistrz podkreśliła w swoim przemó-
wieniu, że dzięki dziełom, które po-
zostawił po sobie Jan Szczepkowski, 
postać marszałka Piłsudskiego sta-

le wzbudza w lokalnej społeczności 
poczucie patriotyzmu.
 O wypożyczenie prac Jana Szczep-
kowskiego zwracają się do gminy ko-
lejne instytucje, m.in. Muzeum na 
Zamku Królewskim w Warszawie. 
 Jan Szczepkowski osiadł w Mi-
lanówku tuż po I wojnie światowej 
i mieszkał w nim do śmierci w 1964 

roku. Jego rodzinnym domem sta-
ła się Willa Waleria, własność jego 
małżonki Marii Morozowicz. Arty-
sta pozostawił po sobie wiele prac 
w drewnie, glinie i gipsie. Miasto 10 
lat temu nabyło od rodziny Szczep-
kowskich dom i stało się właścicie-
lem kolekcji jego prac. 
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Otwarcie wystawy w Muzeum Wojska Polskiego 
(fot. Milanówek.pl)

Remont szpitala 
wkracza w końcową fazę
PRUSZKÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI Dobiega końca remont szpitala „Na 

Wrzesinie”. Wkrótce pacjenci będą mogli korzystać z odnowionego od-

działu chirurgicznego, izby przyjęć, poradni endoskopowej i przychod-

ni chirurgiczno-ortopedycznej

 W poniedziałek wizytę w szpitalu złożył starosta Maksym Gołoś. - Zoba-
czyłem postęp prac i jestem pełen entuzjazmu – mówi. - Już nie mogę się do-
czekać końcowego efektu.
 Podobne odczucia mogą mieć pacjenci, bo wygląd szpitala rzeczywiście 
bardzo się zmieni. Zmodernizowana została już część oddziału chirurgii. Sale 
zyskały węzły sanitarne, a dwie z nich mają pełnić funkcję intensywnego nad-
zoru z myślą o najciężej chorych pacjentach. - Placówka zyskała ponadto bar-
dzo przyjazny wygląd – na ścianach pojawiły się ciepłe, pastelowe kolory, któ-
re z pewnością poprawią samopoczucie osób trafi ających na oddział – mówi  
Tomasz Sławatyniec, dyrektor szpitala. 
 Zmodernizowana została już także część przychodni specjalistycznej, a w niej 
poradnia ortopedyczna, chirurgiczna, pracownia badań czynnościowych i elek-
trofi zjologii serca. Do szpitala został kupiony również nowoczesny, automatycz-
ny agregat prądotwórczy, gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne. Do końca 
marca ma zostać sfi nalizowany trzeci etap modernizacji szpitala, czyli wybudowa-
na nowa izba przyjęć (już teraz widać jej zarysy). W nowej części znajdą się nowo-
czesne gabinety lekarskie i zabiegowe dla pacjentów przyjmowanych na oddział 
chirurgiczny i internistyczny. Wydzielony zostanie również gabinet przyjęć plano-
wych, a także przestronna poczekalnia, szatnia i mały bufet. Do nowej izby przyjęć 
będzie prowadził wydzielony i zadaszony podjazd dla karetek pogotowia. Koszt 
realizacji drugiego i trzeciego etapu inwestycji wyniesie nieco ponad 7,5 mln zł.
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